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 تاهّمألاَو ءابآلاو نيِمْلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْوَسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّبعم تاكرح نم كنع ردصي

 اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نؤّريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 نوعمتسي ىتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق يف

 ١ .الامجو ٌةّيويح ءاهيلإ

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف
 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا ؛ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ
 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم لك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 .ةلمسأ لاساو ةروصلا نع كّدحتو قلبكم ةحفص دنع فكوت

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بّرَدت ©

 ةفلتخملا تاّيصخشلا َراوُدَأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف زكف »
 ةةياكحلا ىف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع بردت ©
 1 .ةنيزح كتوص ةمغن ٌلعجا ءائيزح ةياكحلا

 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ممدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ثلطاو .هتحت كعبصإ ُرّدم «ناونعلا أرقت ْذِإ
 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لْضَملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ُنّوَدو «مهتاعقوت

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا كسمإ

 فلس اثارفأ' تدعم «ةيلس ةقزعم :ةقيرطب ةياكحلا [رفا
 ىلإ ْدع .لعفت امب عتمتست كّْنأ لافطألا ىري نأ ىلع صرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ْنأ فيك لافطألل ْنَّبو روصلا نع ُثَّدحت

 7 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ٌرِشأ يتلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا مث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب جار

 .اهل مهمهف ىدم نم قّقحتتل

 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ؛ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورتعي نأ لافطألا نم ٍثلطأ
 يّتف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري موسر

 وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو ْممهطعأ .هب نوموقي
 ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك اذإ مهلأسإ .مهموسر
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم
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 اًدج ريك ٍدَدَعِل قش ٍلامْعَأب ُموُقَي ٌرامِحلا َناَكَو
 ةليقك انكايكأ مي ُلُك يف ُلِمْحَي َناك ْدَقَق :َنيِّسلا َّنِم

 ٌنَّسلا يف َربَك امل ُهَنَأ َرْيَغ .اًقيقد َنَحْطُتِل ءلالِغلا َنِم

 .اهّلوَتْحَي ال ٍةِجَرَد ىلإ ةليقُت ٍلالِغلا ٌسايْكأ ْتَحَبْصَ

 يف ٌرمَتْسَي اذامل :ُرْكَفُي ُلُجَرلا َدَحَأ هَكِلَد َدْنِع
 ْنِم لَمَعلا ىَلَع ٌةيفاك ٌةرْدُق ُهَل ْتَسْيَ ءرامح ماعط





 َمّمَص اذَهِلَو «ُلُجّرلا هيف ٌرُكَفُي ّناك ام ٌرامحلا َفَرَع

 :تّوهلا ىلع

 :اقراع تيت نأ ةارآز «ىقسركلا ةامجلا .ةعأ

 اه ري نأ بال :نويرب لع ؟ريك يدق نأ هك
 فَئوُق بيكي ْنَأ َعاطتْسا امّبُر ُهّنَأ َّنَطَو .ًةّيِقيسوُم قزف هو و76 75

 .ٍةقزفلا يف َنيفزاعلا ىَلِإ ءامضْنإلاب





 بنناجب ادقار اَبلَك ىَأَر «ًةليوط ةفاسَم َمَطْقَي نأ َلبَكَو
 ْوَل امك ُتَهْلَي ناك ءاَبعُْم ُبْلَكلا وُدْبَي ناكر .ٍقيرَّطلا

 .اًقابس ىَرَج ُدَق ناك

 ع
 اذام !ٌنيكْسملا ُبْلَكلا اهّيَأ َنآلاَو) :ٌئامجلا ُهَنَأَسَم

 (؟َكَل َتَدَح

 ادع رّبكلا َنِم ُتْعَلَب ْدَقَل ..!:1» :ُبْلَكلا باج

 اذّهِلَو ءيلْدَقِل طّطَحُي يبحاصَو .دْيَّصلا ُهَعَم ٌعيطَتْسَأ ال

 «.ينرث تسفأ تك ترقأ ا ليل .كنزت





 اًضْيَأ انأ ..؟ّيلإ ٌعَضْنَت ال اذامل» :ٌرامجلا ُهَلَأَسَ

 اًَذَح ٍرّبكلا َّنِم ْمْلْبَأَس ٍبيرَق ْنَعَو .يبحاص ْنِم تْبَرَه
 ْنَأ يبحاص كيوي لو َىَلَعلا لي نأ قت ُهَعَم ٌعيطَتْسَأ ال

 «نويرب ىَلِإ ٍباهّذلا يف كَم انأَك .َكِلَد َدْعَب يَمِعْطُي

 هيه نأ ثلا اذامل .:ةيدعلا يبِقيسوُم َدَحَأ يصل

 «.لوُبطلا َعَرَْت ْنَأ َكْنِكْمُيَو ءِدوُعلا ىَلَع ان ُفِْعَأَس

 .نميرب ىَلِإ هَقيرَط امُهْنِم لك َدَخّناَو ءُبْلَكلا ّققاو





 .ةَطِق ُبْلَكلاَو ٌرامجلا ىَأَر اّديعَب اريسُي ْنَأ َلْبَقَو
 ِنْرُحلاَو ملألا ُتامالعَو «ِقيِرَّطلا بناجب ًةسِلاج تناك

 .اهَهْجَو وُسْكَت

 ِبراوَّشلا َتاذ اي َنآلاَو» :ٌرامحلا اهَكَأَسَك

 «؟كَباصُأ اذام «ةنيكّسملا

 «ينس ْترَبَك ْدَقَو ّنآلا ..!:آ» :ٌهطِقلا تّباجأ

 ْنَأ اًدج ّيَلَع ٍبْعَّصلا َنِم َحّبْضَأَو ٌةّداح ينانشأ ْتَسْيَل

 مامأ َدُقْزَأ ْنأ ُلّضَقَأ ةقيقحلا يفَو .ناريفلا ىَلَع ضيف

 ُعيطَتْسَأ ال ُتْنُك اًملو .ٌناريفلا َكِسْمأ ْنَأ ىَلَع ٍاثلا

 يف يتّبِحاص 3 «ٍناريفلا ىَلَع صف ْنَأ ّنآلا َدْعَب

 نأ ينئِكْمُي فْيَك ٌفرْعَأ ال يأ َرْيَغ .ُتْبَرَه اذَهِلَو ءيقارْغإ

 «.يترث بيفأ





 بره ُْدَقَل ؟انَئيِبَحْصَت ال اذامل» :ٌرامجلا اهَكَأَسَق

 حبت نوير ىلإ َباحّذلا ُمَِتْعتَو ءهبحاص ْنِم ان ْلُ
 .اًلْيَل ءانغلا ٍتْدَتْعا ِكَنَأ ديالو .ةنيدملا يِّيقيسوُم ْنِم

 «؟انعَم َنيِتأت ال اذاملق

 عم
 ىلإ قيرّطل | يف ْمُهَتَلْحِر ْمُهنَ مالك َأَدَبَو ءٌةطقلا ِتّفَفاو

 .نميرب





 2 1 هه م 2 عاهارغ عال
 نوٌرِفاسُملا لَصَو ىتح «ليوط نمر ٍضمي ْملَو

 لَكْدَم َدْنِع كيد َكانُه َناكَو .ٍةعَرْرَم ِءانِف ىَلِإ ٌةثالَّثلا

 .هتوص ىَلْعَأب حيصتي «ءانفلا

 !نيكسملا ٌكيّدلا اهّيأ َنآلاَو» :ٌئامحلا ُهَلَأَسَك

 ِةجَرَد ىَلِإ اًيلاع ناك َكَحايِص َّنِإ ...؟َكَل ٌلّصَح اذام
 مع و

 ) .ّينذأ مِصْن

 ٍلُوانَتِل فوض انُروُرَي َفْوَس ..55» :ُكيّدلا َباِجَأَ

 ًءاسج َمّدَقُت ْنَأ يتّيِحاص ْمِرَتْعَتَو َةعْمُجلا َمْوَي ِءادّعلا

 اذهل فاسحلا ىب لكتتل ذه هنأ وقم «جاجد

 ىَلَع اًرداق ناز ال انأَو ينِكْمُي ام ىَلْعَِب حيصأ انأ

 '١حايّصلا
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 كيذلا اهيأ هر لد قامحلا .تاجآق

 ؟انقفارث هل اذامل .نآلا .كيؤمل ةروثف لق ثيكشملا

 ييقيسوُم ْنِم َريصَتِل «نميرب ىَلِإ َباحَّذلا يوُنت ان
 ْعيطَتْسَت َكّنَأ ّدْب ال اذَهِلَو .ٌليمَج ٌتْوَص َكَلَو .ةنيدملا

 «؟انبَحْضَت ال اذاملق .انّنَدَعاسُم

 ىَلِإ ٍقيِرَّطلا يف َرْبّسلا ٌةعَبرَألا لّصاَوَو «ُكيّدلا َقَقاَو

 .نميرب





 ىَلِإ اوُلِصَي ْنآ ٌةعَبزألا َنوُرِفاسُملا عِطَتْسَي ْمَل اًملو

 ءاضق ىَلع وُ ميلا َكِلَذ ٍسْفل يف نميري ٍةنبدت

 توقتشاَو .قرجك تخت تْلَكلاَو ذامجلا ٌدَقَرَ

 ىَلْعَأ ىَلِإ كيدلا َراطَو :َرَجَّشلِل ىَلْفّسلا عوُرُفلا يف ٌةَطتلا
 و

 .ناكم ِنَمآ يف ُنوُكَيَس هنأ ّنَظ ْتْيَح قرَجَّشلا يف عْرَ

 ٍهاجنا ّلُك يف ِموَنلِل َملْسَمْسَي ْنَأ َلْبَق كيلا َرظَنو

 .اًليِئَص اًءْوَض ُهْنِم ٍةديعَب ٍةفاسم ىَلَع ىَأَر هنأ َّنَظَو :َُلْوَح

 ان





 اًلياق اًروُث ىَرَأ ْنَأ ٌعيِطَتْسَأ ين أ حطم :الياق ةقافر ىكان

 ا «.انُه ْنِم اًّدج اًديعَب َسْيَل اَنْيَب َكانُه انُم َّن
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 لي الق ءِدْعُب

 ْبَمْدَتْلَق ءَكِلَّذَك ْدْمَألا ناك اذإ» :امِحلا َباِجَأَ

 «.انُه اًمامَت حاتُْم ُرْيَغ يّنَأِل ُدْنَع ْتَحْبَتو

 ماظعلا َّنِم ٌليلَف ينيفْكَيَس انَو» :ُبْلَكلا َلاقَو

 (.مْحّللا نفق ةركعلا

 ةدقلا ث ْثيَح ىَلِإ مُهتلخَر ةعبرألا ٌءاقِدْصَألا كك

 .اًهوطخ كار بقأ راج ثم اوثرققا امّلُكَو ب ليغفلا

>34 





 5 و 317

 ىدخإ نم ةْرَشلا مفي تي ىلإ اُلَصَو اًريعأَو
 اه ىلإ د :رسكلا كلتا ةاسيلا نا اذني هيلو
 .ةذفاثلا َّنِم ِتْيَبلا لخادب

 «؟رامحلا هيأ «ىَرَت اذام» :ٌكيّدلا ُهَلَأَسَق

ٍ 
 ع هدو ل ل اذام» ارامجلا هع

 (.اهْيَلَع امي م 0 م

 ىَلِإ َلِصَن ْنَأ ْطَقَف ُعيطَتْسَت انتي !:آ» :ٌرامجلا َلاَقَو

 «.ماعّطلا َكِلَّذ

35 





 َنوبِعْرُي يلا ةقيرّطلا يف ٌةعَبرَألا ٌءاقِدْصَألا َرَكَف مَ

 .ةطخ ىلإ اَوَدَتْما اًريخأو .ٌصوُصُللا اهب

 .ةذِفاّنلا ةفاح ىَلَع نّيّيمامألا ِهْيَرِفاح ٌرامجلا َعَضَوَق

 ىَلِإ ةطِقلا ِتَّّلَسَتَو .رامجلا ٍرْهَظ ىلإ ُبْلَكلا َرَمَقَو
 .ةّطِقلا َرْهَظ ُكيّدلا ىَلَتْعاَو .بلَكلا رْهَظ

 .ٌتْوَص ْمُهَل َعَمْسُي نأ ريغ ْنِم اذه لك اولَعف

371 





 ادي ةوسأد ِكيِرْخَتِب ًةراشإلا ٌرامحلا ىَطْعَأ من

 .ْمُهَئاوضأ َنوُعَفْرَي ٌميمَجلا

 ٌطِقلا ٍتَءامَو ءُبْلَكلا َحَبَبَو ءنامجلا َّقَهَنَ

 .هِتْوَص ىَلْعَأب كيلا عاصَو

 جيجّضلا اذَه لْثِم َكِتايَح يف اَدَبَأ ْعَمْسَت ْمَل َكَّنِإ
 :بعرملا





 َّنِم ٌةعبْرَألا ٌءاقِدْضَألا َعَقَدْنا ءِتْقَولا ٍسْفَت يفَو

 ْثَذدَح يذلا ٌجيجضلا دشأ ام .جاجزلا َنيمْشَهَم ةذفانلا هس لاق ع ع 261 حر قوام دع دول

 !اذّهِل ًةجيتت

 .ةباغلا ىَلِإ اوُقَلَطْناَو َنوروعُدَملا ٌصوُصللا َبَنَوَ

7 





 ُكيدلاَو ةَطِقتلاَو ُبْلَكلاَو نامحلا َسَلَج ّمُث

 .مُهنوطُب ْثَآلَتْما ىَّنح اوُلَكََو ةدئاملا َلْوَح

 0 2 0 5-5 هي 00706
 اوُملْسَتْساَو ّرونلا اوافطأ «ةمخفلا ةلكألا هذه دعبو

 .مرَلل

 ا





 َرَفَتْساَو .ِتْيَبلا ءانف يف ّشَقلا ىَلَع ٌرامجلا َدَقَر

 .راّثلا نم ِبْرَقْلاِب ةطقلا ِتدَّدَمَتَو .بابلا َءارَّو ُبْلَكلا

 .ٍفْقَّسلا َبْرُق ةضراعلا ىَلِإ ُكيّدلا ٌراطَو

 ْمُهَّنِإ ىَتَع رْيَسلا ٍلوُطِل َنيِبَعْنُم ٌميمَجلا َناكَو

 .مْوّنلا يف ٍةَعْرَسب اًعيمَج اوُقَرْغَتْسا

 انك





 .دغُب نم َنوُبقارُي ُصوُصُللا ناك اننا هذه يفد
 يف انواع ةاك عرق لقو ءدققلا يف خرتتي ورللا اًمأيأ
 نيم ذاع اذاعإ قولي اودي 2 .ِلْيَلا ٍفَضَتْنُم

 .ّدَحلا اذه ىَلِإ َنيِروُعْذَم

 عوتف 3[ يشبثي ناك ام» :صوُصللا كاف لاك
 اًدِحاو َرَمَأ َّمُث «.انَباوَص انُدِقْفُي داك يذلا ّدَحلا اذه ىَلِإ

 ام ىَرَيَو ِتَّبلا ىَلِإ َبَمْذَي ْنَأ َنيرَخآلا ٍصوُصللا َنِم
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 اذَهلَو .اًنْوَص ْعَمْسَي ْمَلَ ءْتّيَبلا ىلإ صللا لَسْنِإ

 .ةعنش لل خبطتلا ىلإ ءوُدُهي بَ
 ٍنْيَتَقاَرَبلا ٍةَطقلا ِيَنْيَع مالظلا يف ىَرَي نأ َعاطَتْساَو

 هع ةَتَعْمَش عَفَد اذَهِلَو .راَنلا يف ُخّمَوَتَي امْحَف امُهَدَظَن اعملك

 .اهّلِعْشُيِل اًمُهادخإ ٌوْحَت





 ترقق ءاهنع ىلإ ءْيك عقذي ذأ طفلا تحرك

 َمَكَدْلاَو كَباوَص ُهُدِقْفُي داك اًرْعُذ ّضّللا َرِعذَ

 َتْكَرَك ءبلكلا ىَلَع طَقَس َكاْمَو ٌيِفْلَكلا بابلا ىلإ
 .هلْجِر يف ُهَّضَعَو دْيَلَع

1: 





 م ىلع يَتْمَي) ُلِجْحَي ُلُجَّرلا ناك امَتْيَبَو

 َر هاَمّلاَتُم ِءانِفلا يف يسب خو (ىّرخألا اًعفار هّيَلْجِر

 اًرئاط َلَرَنَق ,َكيّدلا ٍجيِحَّضلا اذه لُك طَقبَأ ٍذِئِدْنِعَو

 .ٍبوُلُقلا يف َبْعّرلا ُتَعْبَي اًحايص اًحِئاص ِهِيَضِراع ْنِم
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 هئاقِدْضَأ ىَلِإ اًدئاع هِيْشَم يف َحّنَرَكَو ءٌّضَللا َرِعْذَ

 يف !ةبيِصُمْلَلاي» :الِئاق ٌروُعْذَملا ٌّضّللا َّحَرَصَ

 اهبلاخَمب يِهْجَو ُتَسَدََحو ّيَلَع ْتَقَصَب .ةرحاس ِتْيَبلا

 .ةليوّطلا

 كك





 تمر ًّ 57 01
 يف اهب ينتَعَط نيكس ُهَعَمَو بابلا َءارَو لْجَر َفَقَوَو

 يف أ ف ها هوو د
 ريبك شحَو ءانفلايَو

 :حيصَي ناك ْنَم نسل ٍفَقَّسلا نم بدلا
 شط

 «.ينئِكْمُي ام عّرْسَأب ٌتْيَرَه اذَهِلَو
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 ٌصوُصْللا ْوُرْجَي ْمَل ةبِعْرُملا ةياكحلا ِهِذَه َدْعَبَو
 .ةيناث ٍلرْنَملا ٌبْرُق ٍباهّذلا ىَلَع ادب

 ةعبزألا ءاقدجألا | ذك ياتو

 َو ٍةداَعَسِب ِتْيَبلا يف اّعَم ٍشْيعلا ىَلَع

 :ةييَدّملا

 ا ءاّمامَت









 ةةيرخلا تااكللا» لس

 مازقألاو ٍجلَتلا ضايب - ١
 ا
 درولا ةرمحو جلتلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردئس -

 5 هنطقو يزمر -

 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعثلا -
 ةريغّصلا

 ةريبكلا ةتفللا - ٠
 كساء نك 7

 مه 022 دا

 ثالثلا تازنعلا

 ةمزجلا وبأ را
 ةمئانلا ةريمألا - ١

 َيِبهَّذلا رعّشلا تاذ ١5
 - ةثالثلا بابّلاو

 ءارمحلا ةريْغَّصلا ةجاجّدلا 5

 ةيلوصافلاو ماس ١-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا

 ةّيرحٌّسلا ردقلا -

 عدفضلاو ةريمألا -" :

 ّيبهّذلا توكتكلا ١-
 رورغملا ّيبَّصلا 1

 نميؤي وقزاع 6
 ةعبّسلا نايدجلاو بئذلا -4

 بيرغلا رئاطلا 0

0 
 ريْغَّصلا اموت -17

 روطاربمإلا بوث -8
 ةريغَّصلا رحبلا سورع -4
 ةييهذلا رولا"

 فيّرلا رأقو ةنيدملا رأف ١"-

 ةَريهّز
 ةباغلا قيرط -80
 لبجلا ريسأ -" 5
 ريغصلا طاّيخلا 80

 ٌزوإلا ةيعار 5
 جتا ةكلم -00
 ةبيجعلا ةبلعلا "8
 راّثلا رئاط "4

 دّرمرلا ةتيدم 4٠-
 ناحلآلا ريمأ ١-


